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Speech disorder platform NiNiSpeech finished first and navigation
system AerialGuard was second out of 21 startups.
Israeli startups took first and second place at the Global Innovation Awards
2016, an international startup competition featuring 21 startups from around
the world competing for $1.5 million in cash prizes.
Israeli startup NiNiSpeech, which developed a revolutionary digital platform
for treating speech disorders, took first place in the competition. Another
Israeli startup AerialGuard, which has developed an autonomous navigation
system for unmanned aircraft, came in second place.
The competition was initiated by Chinese consulting firm ShengJing360 and
the Beijing finals are part of the Entrepreneur Festival, which attracts
entrepreneurs and investors from all over the world.

This is the second consecutive year that an Israeli startup won first place in
the competition. Last year, Israeli startup DiaCardio, developer of innovative
software for decoding echocardiograms, took first prize.
The two Israeli winners competed against 21 finalists: 10 from China, six from
the US, three from Israel and two from Europe. The prizes totaled $1.5 million
in cash, with no equity. The winners were selected by 11 judges from around
the world and real-time voting from an audience of over 1,000 people. The
finalists were selected from 3,000 international startups in an eight month
process spanning four geographic regions.
The top 5 startups will each receive $200,000 in cash, while the startups in 6th
to 10th place will each receive $100,000. The finalists will also embark on a
road show with Chinese internet giants over the next several days. The
ShengJing Group is also considering investments in some of the startups
through a dedicated investment fund set up for the competition.
Israel was represented in the competition by Israeli ambassador to China
Matan Vilnai and JVP partner, Yoav Tzruya, both of whom spoke at the event.
Tzruya served as a judge in the competition.
Semifinals were held in four locations throughout the world over a period of
more than eight months. Jerusalem Venture Partners (JVP) led the Israel
segment of the competition, in collaboration with leading technology
companies and service providers. These included EMC, Microsoft Accelerator,
Poalim Hi-Tech, Ernst & Young Israel, HFN, Nautilus by AOL, and PR Newswire.
The Israeli competition was launched in March 2016. Eight startups out of 140
ventures from across the Israeli hi-tech ecosystem reached the semifinals.
Three finalists were then chosen to represent Israel at the global finals in
Beijing.
NiNiSpeech was represented at the competition by founder and CEO Yair
Shapira, whose child suffers from a speech disorder. "Winning first place is a
personal victory for me and offers new hope for millions of children and adults
around the world who suffer the daily agony of difficulty in expressing
themselves fluently," said Shapira.

NiNiSpeech is revolutionizing speech therapy using unique mobile
technologies. NiNiSpeech offers a first of its kind digital solution that boosts
therapists' and patients' experiences, maximizes outcome, and reduces costs.
The NiNiSpeech system is used in top clinics around the world and is endorsed
by key leaders in the industry.
AerialGuard was represented by co-founder Itay Orr. "The competition has
been an empowering experience which underscored the real need for our
technology, which, with relatively simple means, transforms every drone into
a smart, autonomous drone,” said Orr. “China is a drone superpower. We
hope that our win at the competition will help us advance our operations in
China and in other strategic locations in East Asia.”
AerialGuard develops advanced autonomous navigation systems for
unmanned vehicles. The company targets the civilian drone industry and helps
drone manufacturers automate their drones by providing them with
autonomous capabilities such as ‘sense and avoid’ and intelligent navigation in
compliance with the drones’ missions.
Tzruya said, "The fact that an Israeli startup won the competition for the
second year in a row not only demonstrates Israel’s technological edge and
out-of-the-box thinking, but also the Israeli tech market’s relevance for global
markets, specifically with a focus on China. A true competitive edge is based
on deep technological thinking and acute understanding of market and
problem domains. Israeli entrepreneurs have become great at both, paving
the way to an outstanding Israeli startup ecosystem."

http://www.globes.co.il/en/article-israeli-startups-win-global-innovation-awards-in-beijing1001145418

רכילות עסקית :השת"פ החדש של שאנן סטריט
בסין עושים כבוד לסטארטאפ הישראלי ,הדג נחש בקמפיין למכבי ,קרויטר מקבל חיזוק
בריו .רכילות עסקית
פורסם84:41 , 84.81.81 :יעל ולצר

 022אלף דולר לסטרטאפ אחד
כבוד וכפיים לשני הסטארט -אפים הישראלים שזכו בשני המקומות הראשונים בגמר תחרות החדשנות
המציעה פתרונות ללוקים  NiniSpeechהזוכים הם יאיר שפירא ,מייסד  GIA 2016.הבינלאומית
שפיתחה מערכת ניווט אוטומטית לכלים  Aerial Guard,בהפרעות תקשורת ,ואיתי אור ,מייסד שותף של
.בלתי מאוישים
כל אחד מהזוכים יקבל  088אלף דולר במזומן ,וכן הזדמנות ל( -Roadshowסיבוב הופעות) מול ענקיות
טכנולוגיה סיניות  -בהן עליבאבא ,באידו וטנסנט .נכחו :מתן וילנאי ,שגריר ישראל בסין ,יואב צרויה ,שותף
בקרן הון -סיכון  JVP,ועוד  08סטארט -אפים מארה"ב ,סין ,אירופה וישראל.

יאיר שפירא ,זואולינג קאו ,שרי וונג ,איתי אור

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4841352,00.html

מקום שני בתחרות  GIAבבייג'ין
הפופולריות הגואה של הסטארט־אפים הישראליים בתחום הרחפנים בעולם קיבלה שלשום
ביטוי נוסף ,כאשר חברת אריאל גארד  (AerialGuard),שפיתחה מערכת ניווט אוטונומית
לכלים בלתי מאוישים ,זכתה במקום השני בגמר התחרות הבינלאומית  GIA,שנערך בבייג'ין,
ובפרס של  088אלף דולר.
החברה ,שהוקמה ב– ,0882פיתחה תוכנה שמאפשרת לרחפנים ,מזלט"ים או מסוקים לבצע
משימות מורכבות באזורים רוויי מכשולים ,בצורה אוטונומית ,על ידי שימוש בסוגים שונים של
סנסורים בו זמנית .מייסדי החברה הם איתי אור ,המשמש מנכ"ל החברה ,ונדב אייל .בחברה
מועסקים שישה עובדים" .התחרות היתה חוייה מעצימה שרק הוכיחה לנו שיש צורך אמיתי
בטכנולוגיה הישראלית שלנו ,שיודעת להפוך באמצעים פשוטים יחסית ,כל רחפן לרחפן
חכם" ,אמר אור.
במקום הראשון בתחרות זכתה ניניספיצ )' (NiNiSpeechהישראלית ,שמציעה פתרונות
דיגיטליים לתחום הפרעות התקשורת .זוהי השנה השנייה ברציפות שסטארט־אפ ישראלי
זוכה במקום הראשון ,לאחר שבשנה שעברה זכתה דיא־קרדיו ,שמפתחת תוכנה בתחום
פענוח אולטראסאונד לב .את התחרות אירגנו קרן ההון סיכון הירושלמית  JVPוחברת הייעוץ
הסינית שנג'ינג .018

http://www.themarker.com/technation/1.3035962

http://www.i24news.tv/en/tv/replay/economy/x4p58nm#/economy/x4p58nm
(minute 21:36)

גדולים בסין NiniSpeech :הישראלית זכתה
בתחרות החדשנות העולמית
ברכות לחברת  NiniSpeechהישראלית המציעה פתרונות דיגיטליים לתחום
הפרעות התקשורת וזכתה במקום הראשון ובפרס כספי מכובד ,אחרי שגברה
על  08סטארטאפים מארה׳׳ב ,סין ואירופה .אם זה לא מספיק ,גם את המקום
השני גרפה חברה ישראלית

לפני כחודשיים נבחרו שלושה סטארטאפים ישראליים לייצג את ישראל בתחרות
החדשנות הבינלאומית בסין ולהתחרות מול סטארטאפים מארה׳׳ב ,אירופה
וסין – : NiniSpeechהמציעה פתרונות דיגיטליים לתחום הפרעות
התקשורת – , Boomerangהמפתחת מערכת גנטית לטיפול בסרטן ו -Aerial
 Guard,המפתחת מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישים .אמש (ד׳) ,בגמר

שנערך שנערך בבייג’ינג ,התמודדו  08הסטארטאפים שהגיעו לגמר על פרסים בסך
 8.2מיליון דולר במזומן ו - RoadShowמול ענקיות הטכנולוגיה הסיניות.

סה״כ התמודדו מול  0888סטארטאפים
בסופו של דבר גברה  NiNiSpeechהישראלית על שאר הסטארטאפים וגרפה את
המקום הראשון בתחרות .החברה פיתחה טכנולוגיה שמיועדת לסייע לאנשים
הסובלים מגמגום .בתחום הפרעות התקשורת מושקעים אמנם מדי שנה כ08-
מיליארד דולר בטיפולים ,אך יחד עם זאת ,תחום קלינאות התקשורת נותר מסורתי
ולא מאוד מתקדם טכנולוגית ,והתוצאות הטיפוליות עגומות – כ 14%-הישנות
בטיפולי גמגום .החברה הישראלית מציעה פתרונות דיגיטליים שמטרתם היא לשפר
את חווית המטפל והמטופל ולהיטיב את התוצאה הטיפולית תוך כדי שמירה על
עלויות נמוכות .המערכת שפותחה (אפליקציה) מסייעת לאנשים מגמגמים להשיג את
יעדי הדיבור .המערכת מאיצה את הטמעת הדיבור במוח ,מעודדת תקשורת ,מחדדת
את עקומת הלמידה ,ומגדילה את שיעור ההצלחה .בצורה זו קלינאי תקשורת יכולים
להיחשף לביצועי המטופלים שלהם מחוץ לקליניקה ,וממדידה אובייקטיבית וכמותית
של התקדמותם.
זוהי השנה השניה ברציפות שסטארטאפ ישראלי זוכה במקום הראשון ,לאחר
שבשנה שעברה הייתה זו DiaCardioהישראלית ,המפתחת תוכנה המשנה את
הדרך בה בדיקת האקו לב מפוענחת.

גם  AerialGuardהישראלית הצליחה לא רע
ברכות מגיעות גם ל -AerialGuardהישראלית אשר זכתה במקום השני .חברת
התוכנה מפתחת מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישים .החברה מתמקדת
בשוק האזרחי של כלים אוויריים בלתי מאוישים ומספקת ליצרני רחפנים יכולות
אוטונומיות כגון ניווט חכם ,חישה והימנעות ממכשולים אשר מאפשרים לכלי האווירי
לנווט בסביבה מציאותית ,רוויית מכשולים תוך כדי ביצוע המשימה האוטונומית אשר
אליה הוא יועד.
הפרס בסך מיליון דולר יחולק בין  2הסטארטאפים המובילים ) (Top 5ויזכה כל אחד
מהם ב 088,888-דולר במזומן .פרס בגובה חצי מליון דולר יחולק בין הסטארטאפים

שהגיעו למקומות  ,1-88ויזכה כל אחד מהם ב 888,888 -דולר במזומן .בנוסף לזכייה
בפרס הכספי יזכו הסטארטאפים ליהנות מאפשרות להשקעה מקרן מיוחדת בסך 02
מליון דולר שהוקמה ע”י  Shengjing Groupלרגל התחרות .בימים הקרובים צפויים
הפיינליסטים לקיים רוד-שואו וסדרת פגישות עם משקיעים סינים וענקיות הטכנולוגיה
הסיניות.
את התחרות בישראל ,מובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים בתעשייה
ובאקדמיה הישראלית ,אשר ליוו את התהליך ואת בחירת הפיינליסטים בהם : EMC,
מיקרוספט ,פועלים טק , EYישראל ,הרצוג פוקס נאמן ,ונאוטילוס  (AOL).התחרות
הושקה בישראל בחודש מרץ השנה ,ומתוך  848סטארטאפים המייצגים חתך מגוון
של ההייטק הישראלי ,העפילו לגמר הישראלי  1סטרטאפים ,מתוכם נבחרו 0
פיינליסטים לתחרות בסין.

/http://www.geektime.co.il/ninispeech-won-the-global-innovation-awards-2016

NiNiSpeech初创公司的创办人及CEO 亚伊尔·夏比拉博士接受记者采访（摄影：徐嘉）

国际在线报道（记者
孙伶俐、徐嘉）：有着“创新奥斯卡”美誉的中关村国际创业节暨GIA2016盛
景全球创新大奖近日在北京落下帷幕，来自中国、美国、欧洲和以色列赛区的2
1家创新企业经过激烈角逐，最终花落以色列，来自以色列的两家初创企业荣获
了创新大奖冠亚军。而去年首届大赛的创新桂冠也被以色列企业摘得。那么，
以色列的初创企业为何能屡屡获奖，有什么成功经验可以跟中国企业分享呢？

荣获2016盛景全球创新大奖的两家以色列企业都位于以色列北部港口城市海法
。获得冠军的企业NiNi
Speech成立三年，只有12名员工，他们针对类似口吃等语言障碍者，为他们

提供语言障碍治疗方案，其产品包括为口吃患者开发的一款纠正语言障碍的手
机应用，以及一款首创的给医生用作观察并且可以和患者随时互动的网络操作
界面。

口吃患者由于害怕说错话，不敢在公开场合多说话，但是说得越少，口吃越难
以纠正。NiNi
Speech的创始人兼首席执行官亚伊尔·夏比拉博士谈到自己创立公司的初衷，
就是为了帮自己的孩子矫正口吃。他的大儿子今年18岁，前些年他经常带孩子
找医生治疗孩子口吃的问题，但是效果不理想。后来他就萌生了自己开发软件
的念头，这个手机应用可以帮孩子随时随地练习语言，就像每天健身一样，持
之以恒就能见到成效。夏比拉博士说：“我的儿子就是口吃患者，以前我带他
去过一些语言障碍中心治疗，但是一、两个月后他的状况又回到了原点。3年前
我和我的太太考虑要不要用一些高科技的方法来帮助口吃患者。于是我找到了
以色列最好的纠正语言障碍的专家和电脑软件技术的专家一起研发了这款应用
，于是我们的公司在2015年成立。”

夏比拉博士拿着2016年盛景全球创新大奖赛冠军的奖杯（摄影：徐嘉）

夏比拉博士说公司的产品目前已经在欧洲和美国的15家医院使用，他的孩子在
手机上下载了这款应用，已经练习了几个月，目前效果很不错。夏比拉博士说
：“我们的这款应用是今年年初正式推出的，我的孩子几个月前开始用它练习
，他说得越来越好了。我们计划扩大产品种类帮助其他语言障碍群体，同时我

们发现许多人在关注的不仅是我们的产品技术当然还有治疗效果，我们希望将
这两者结合得更好。”
NiNi
Speech公司的员工丹娜表示，虽然这只是一家很小的初创公司，开发创新产品
难度很大，需要加班加点，但是他们的产品能帮助到别人，所以在这里工作既
具有挑战性，但又很有意义，他们感到很开心。丹娜说：“在我的工作中遇到
最大的挑战就是怎样让口吃患者去做更多的恢复练习，很多时候他们并不想做
太多阅读练习，我就需要鼓励他们，让他们舒心地使用我们的应用进行纠正练
习。这是一份很有意义的工作。”

谈到公司的成功经验，夏比拉博士认为关键是要找到企业的科技创新与市场需
求的结合点。夏比拉博士说：“以色列的创新企业大都采取填补市场漏洞的方
法，发现这块地方有漏洞就用科技创新去填补，而中国的企业是为了满足消费
者的需求而推出相应的产品和服务。我认为中国的企业是这方面的专家。”

耶路撒冷风投合伙企业JVP合伙人Yoav Tzruya 和业务发展和市场营销部高级总监
Pnina Ben Ami (摄影：徐嘉）

获得亚军的企业“空中卫士”AerialGuard则专注于无人机感知与规避，其专
利解决方案可以让无人机提高其安全性和生存性，开发无人机的潜力，完成各

项复杂任务，比如应用在快递行业、勘探挖掘行业等。公司只有6名员工，首席
执行官伊泰·奥尔是个32岁的小伙子，他希望有机会能和中国深圳著名的无人机
行业领跑者大疆科技创新有限公司展开合作。谈到公司成立才短短一年就能获
得如此成绩，伊泰·奥尔表示，海法政府对初创企业的大力支持功不可没，比如
他现在的办公室就是政府有关部门免费提供的。伊泰·奥尔说：“我们现在所在
的办公空间就是海法市政提供的，政府为像我们这样年轻的公司提供良好的创
业环境，政府给我们提供了办公所需要的各种设施，还常常邀请一些创业投资
公司做讲座向我们传授经验。”

海法政府部门负责企业孵化器的经理瑞乌特·巴坎表示，他们不仅给初创企业提
供免费办公场地，而且还经常举办各种交流会，帮助他们引进风投公司，让企
业和风投对接。瑞乌特·巴坎说：“我们为这些初创企业寻找、提供投资方，为
他们提供专业的咨询师、律师等。我们为他们提供任何他们所需要的硬件服务
。”
本次全球创新大赛以色列赛区联合主办方---耶路撒冷风投公司就是一家全球知名的以色列风险投资机构，成立于1993年，
目前管理总资产超过十亿美金，被评为世界十佳获得持续回报风投机构之一。
公司合伙人约阿夫·茨鲁亚表示，只要是有潜力的初创公司，他们都会投资，不
管它是来自哪个国家。他希望中国企业能针对市场需求，在创新方面做得越来
越好，也希望中国政府能对初创企业提供更多的帮助。约阿夫·茨鲁亚说：“我
认为当今的市场不再只是将西方的技术投放到里面，而是需要一种不同的创新
方式。不再只是商业模式创新，虽然这种模式被中国公司广泛使用，而是创新
与技术一起合作。那就是说中国的创新企业要在高效的市场里面保持他们的可
持续竞争优势，那么他们需要是两种创新的结合，商业模式创新与技术共享创
新。拥有技术共享的创新公司更有利于开拓国际市场。风投机构同样会认为技
术共享创新公司更具潜力。”

http://news.cri.cn/20160821/c0b83aa4-3f7d-85d8-a447-25542f4a9811-12.html

盛景全球创新大奖冠军再次花落以色列企业
第二届GIA2016盛景全球创新大奖全球总决赛于8月9日在北京举行
，以色列初创企业NiNi Speech和Aerial
Guard斩获冠军和亚军的宝座。这是以色列企业连续两年获得该比
赛的冠军。
作者 以色列时报 2016年08月11日 12:11

第二届GIA2016盛景全球创新大奖全球总决赛于8月9日在北京举行，大赛选出
了全球十大创新企业，其中以色列语言障碍纠正应用NiNi
Speech和无人机自动导航系统AerialGuard斩获冠军和亚军的宝座。第一届比
赛的冠军也是由以色列企业获得。
在全球百家顶尖VC的见证下，来自全球的20强选手经过激烈竞争，最终诞
生了十强：NiNi Speech、Aerial Guard、长亭科技、Dedrone、C-

B4、智能机器人拣选系统、Entytle、Sprite
Robotics、星图运动追踪系统、兰渡文化。
据盛景网联介绍，盛景嘉成母基金为最终胜出的全球10强独家提供了150
万美金的奖金，并承诺投资参赛优秀企业2500万美金，联动众多顶尖投资机构
意向投资1.5亿美金，创下了全球各类创新大赛在奖金额、承诺投资额和联动意
向投资额全的新纪录。
NiNiSpeech提供语言障碍治疗方案，其产品包括给口吃患者的一款旗舰版
的语言同化移动 App,
以及一款首创的给医师用作观察用的操作界面。NiNiSpeech
使量化评估、优化个性化治疗以及持续性关注变为可能。
AerialGuard则专注于无人机感知与规避科技领域，其专利解决方案可以让
无人机提高其安全性和生存性，完成真实世界的复杂任务。对于无人机领域的
专注，使他们能够开发无人机的潜力并同时影响其他行业，例如：快递业、勘
探挖掘行业、侦查行业以及清洁能源行业等。
第二届“中关村国际创业节暨盛景全球创新大奖”是由北京中关村管委会、海
淀区政府指导，盛景网联、盛景嘉成母基金发起并主办的，大赛当天吸引了上
千位国内外一流VC、创业者到现场，并有上万名在线观摩者通过网络直播观看
了这一盛事。
以色列驻华大使马腾已是第二次莅临大奖现场，他代表以色列政府表达了
对盛景全球创新大奖的肯定和支持，并高度评价了中国和以色列在创新、资本
和技术转移合作等方面快速而稳健的发展。他希望通过盛景平台能将更多的以
色列创业者和创新技术对接到中国市场，给中以双方带来更多的互惠互利。
出席开幕式的中关村管委会主任郭洪称：“盛景网联携手美国、以色列等全
球创新高地的顶级投资机构，正在成为国际影响力综合展示、交流和服务的平
台。希望世界各地的创业投资家和孵化器来到中关村，为创新提供服务，也希
望中关村创业服务机构和投资人到世界主要的创新地去开展孵化，促进创新思
想和要素的交流，将中关村打造成为联接全球创新网络的关键枢纽。”

主办方盛景联合创始人、董事长彭志强在开幕式上表示，举办盛景全球创
新大奖就是要向中国乃至全球的创新者致敬，向拥有改变世界梦想的创业者致
敬。目前，中国正在进入以创新资本为新特征的全球化2.0新时代，而盛景全球
创新大奖、盛景嘉成母基金已成为中国全球化2.0新时代的新名片，致力于成为
全球创新生态系统的超级连接器。
据主办方介绍，总决赛评审团由多位国际和国内一线投资人共同组成，包
括来自美国Foundation Capital管理合伙人 Paul
Holland、以色列JVP合伙人YoavTzruya、德国Project A
Ventures合伙人UweHorstmann、盛景嘉成母基金美国主管合伙人Erik
Lassila、北极光创投创始合伙人邓锋、达晨创投执行合伙人兼总裁肖冰、盛景
联合创始人董事长彭志强、汉能投资集团董事长兼CEO陈宏、纪源资本管理合
伙人卓福民、启明创投创始主管合伙人邝子平等全球一线顶级投资人。
今年的盛景全球创新大奖，分为中国、美国、以色列、欧洲四大赛区，吸
引了全球超过3500家创新创业企业参赛，胜出的20强选手入围全球总决赛，他
们分别来自AR/VR、智能制造、文化娱乐、企业级服务、互联网+、大数据&AI
、生物和数字医疗、机器学习等新经济领域。

http://bit.ly/2bjxJ74

שתי חברות ישראליות זכו בתחרות
סטארט-אפים בינלאומית בסין
 NiNiSpeech,שמציעה פתרונות דיגיטליים לתחום הפרעות התקשורת ,גרפה את
המקום הראשון ,ו -AerialGuard,שפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלי טיס בלתי
מאוישים ,זכתה במקום השני ● כל אחת מהן תקבל  088אלף דולר
שני סטארט-אפים ישראליים הגיעו למקומות הראשון והשני בתחרות(  GIAר"ת Global
Innovation Awards),שנערכה באחרונה בבייג'ינג . NiNiSpeech,שמציע פתרונות
דיגיטליים לתחום הפרעות התקשורת ,גרף את המקום הראשון ,ו -AerialGuard,שפיתח
מערכת ניווט אוטונומית לכלי טיס בלתי מאוישים ,זכה במקום השני .כל אחת מהחברות
תקבל  088אלף דולר במזומן.
זוהי השנה השנייה ברציפות שסטארט-אפ ישראלי זוכה במקום הראשון בתחרות .בשנה
שעברה עשה זאת DiaCardio,שמפתח תוכנה לפענוח אולטראסאונד לב.
התחרות היא פרי שיתוף פעולה של קרן JVPוחברת הייעוץ הסינית שנג'ינג (Shengjing
360).בישראל היא נערכה בשיתוף עם EMC,מיקרוספט ונצ'רס (Microsoft
Ventures),פועלים טק , EYישראל , HFN,נאוטילוס ) (AOLו -PR Newswire.

מעל  0,888סטארט-אפים מכל העולם (מתוכם  848מישראל) ניגשו לתחרות .בתום תהליך
שארך כשמונה חודשים ,בארבעה אזורים גיאוגרפיים שונים ,נבחרו  08הסטארט-אפים
הטובים ביותר ,ממגוון רחב של קטגוריות ומשלבי גיוס שונים 88 .מאותן חברות הגיעו מסין,
שש מארצות הברית ,שלוש מישראל ושתיים ממדינות אחרות באירופה .הפרסים בתחרות
עמדו על סכום כולל של  8.2מיליון דולר במזומן ,ללא אקוויטי.
ההכרזה על הזוכים נערכה בבייג'ינג' לעיני קהל של יותר מ 8,888-איש ,בהסתמך על
החלטת צוות של  88שופטים מרחבי העולם ועל הדירוג שקיבלו הסטארט-אפים בזמן אמת
מהקהל שנכח באולם .ישראל יוצגה בתחרות על ידי השגריר בסין ,מתן וילנאי ,ויואב צרויה ,
שותף ב -JVPששימש בה כשופט.
בנוסף לזכייה בפרסים הכספיים ,ניתנת לחברות הזוכות אפשרות להשקעה מקרן בסך 02
מיליון דולר שהוקמה על ידי שנג'ינג לרגל התחרות .בימים הקרובים צפויים הפיינליסטים
לקיים רוד-שואו וסדרת פגישות עם משקיעים סינים וענקיות טכנולוגיה במדינה.

"הניצחון בתחרות הוא גם ניצחון אישי"
יאיר שפירא ,מייסד ומנכ"ל  NiNiSpeechובעצמו אב לילד הסובל מלקות בתקשורת ,אמר
כי "עבורי ,הזכייה במקום הראשון היא גם ניצחון אישי ,שאני מקווה שיביא פתרון למיליוני
ילדים ואנשים הלוקים בהפרעות תקשורת ועוברים סבל מיותר שנובע מהקושי להביע את
עצמם".
הוא הוסיף ש"-כ 08-מיליארד דולר מושקעים מדי שנה בטיפולים בהפרעות תקשורת .תחום
קלינאות התקשורת נותר מסורתי וחף מטכנולוגיות ,והתוצאות הטיפוליות עגומות – כ14%-
הישנות בטיפולים בגמגום . NiNiSpeechמציעה פתרונות שמיטיבים את התוצאה הטיפולית
בעלויות נמוכות".
איתי אור ,מייסד-שותף של  AerialGuard,אמר ש"-התחרות הוכיחה לנו שיש צורך אמיתי
בטכנולוגיה הישראלית ,שיודעת להפוך באמצעים פשוטים יחסית כל רחפן לרחפן חכם,
שמבצע משימות באופן אוטונומי .סין היא מעצמה בתחום הרחפנים ואנחנו מקווים שעם
הרוח הגבית שהעניקה לנו הזכייה ,נצליח לקדם פעילות נרחבת בה וביעדים אסטרטגיים
אחרים במזרח אסיה".

/http://www.pc.co.il/it-news/221706

Israeli start-ups take top prizes in prestigious
China start-up event
Two Israeli firms — NiNiSpeech and AerialGuard — were winners
of the Global Innovation Awards 2016 in China this week

For the second year in a row, Israeli start-ups took top honors this week in
one of the top start-up events in the world.
NiNiSpeech — which has developed a revolutionary digital platform for
treating speech disorders — took first place in the Global Innovation Awards
2016, a global start-up competition featuring 21 start-ups from around the
world competing for $1.5 million in cash prizes, with no equity. And
AerialGuard — which has created an autonomous navigation system for
unmanned aircraft — won second place.
The two Israeli winners of this year’s contest competed against 21 finalists
from across the globe — 10 from China, six from the US, three from Israel
and two from Europe. The winners were selected by 11 judges from around
the world as well as real-time voting from an audience of over 1,000 people.
The finalists were selected from 3,000 international start-ups in an eightmonth process that spanned four geographic regions.

Last year, it was the Israeli start-up DiaCardio, developer of innovative
software for decoding echocardiograms, that took first prize.
That Israel is the source of more start-ups selected to participate in the
contest than the entire continent of Europe is testimony to how highly China
thinks of Israeli technology, according to Xueling Cao, director of the
Shengjing Group and Shengjing Fund of Funds, which partnered with
Jerusalem Venture Partners to sponsor the Israeli portion of the event.
“When we came to Israel several years ago, we knew almost nothing about
the country, other than that it had some good potential technology,” she said.
“Now we realize the level of Israeli innovation, and how important partnering
with Israel is.”
Working with JVP on the Israeli version of the event were EMC, Microsoft
Accelerator, Poalim Hi-Tech, Ernst &Young Israel, HFN, Nautilus by AOL, and
PR Newswire.
The winners were selected on the basis of rankings by 13 international
judges, in addition to real-time rankings of the start-up companies by an
audience of over 1,000 people at the Zhongguancun International
Entrepreneur Festival, which attracts entrepreneurs and investors from all
over the world.
In addition to the cash prizes, the start-ups were given the chance to present
their technological solutions to investors, as well as to leading technology
groups from China and around the world.
This year’s winner, NiNiSpeech, has developed technology to assist people
who stutter using mobile technology. To overcome a stutter — and for speech
therapy in general — practice makes perfect. However, finding individuals to
practice with in a neutral, safe environment is not always easy. In fact, lack of
confidence and practice, among other things, is a major problem in stuttering
therapy, with 84% of patients relapsing into stuttering after undergoing
therapy, according to industry figures cited by the company.
NiNiSpeech provides a platform that lets individuals in stuttering therapy
connect with therapists via their mobile devices, providing exercises, games,
metrics, tips, etc. — a sort of mobile support group providing a safe
environment for patients, who can practice without worrying about scheduling
or social discomfort, according to founder and CEO Yair Shapira, whose child
suffers from a speech disorder.

“Winning first place is a personal victory for me and offers new hope for
millions of children and adults around the world who suffer the daily agony of
difficulty in expressing themselves fluently,” said Shapira.
AerialGuard, the second-place winner, develops advanced autonomous
navigation systems for unmanned vehicles. The company targets the civilian
drone industry and helps drone manufacturers automate their drones by
providing them with autonomous capabilities such as “sense and avoid” and
intelligent navigation in compliance with the drones’ missions.
Itay Orr, cofounder of the company, said that “the competition has been an
empowering experience that underscored the real need for our technology,
which, with relatively simple means, transforms every drone into a smart,
autonomous one. China is a drone superpower. We hope that our win at the
competition will help us advance our operations in China and in other strategic
locations in East Asia.”
According to JVP partner Yoav Tzruya, who served as a judge in the finals,
“the fact that an Israeli start-up won the competition for the second year
running not only demonstrates Israel’s technological edge and out-of-the-box
thinking, but also the Israeli tech market’s relevance for global markets,
specifically with a focus on China.
“A true competitive edge,” continued Tzruya, “is based on deep technological
thinking and acute understanding of market and problem domains. Israeli
entrepreneurs have become great at both, paving the way to an outstanding
of the Israeli start-up ecosystem.”

http://www.timesofisrael.com/israeli-start-ups-take-top-prizes-in-prestigious-china-start/up-event

NiNiSpeech, AerialGuard win Global Innovation
Awards 2016
Israeli startups take first and second place in the final round of
Chinese-led $1.5 million tech competition.

Israeli startups NiniSpeech and AerialGuard won first and second place, respectively,
at the Global Innovation Awards 2016, a startup competition featuring 21 startups
from around the world competing for $1.5 million in cash prizes.
NiNiSpeech, which developed a revolutionary digital platform for treating speech
disorders, took first place in the competition.
”Winning first place is a personal victory for me and offers new hope for millions of
children and adults around the world who suffer the daily agony of difficulty in
expressing themselves fluently,” said NiniSpeech founder and CEO Yair Shapira,
whose child suffers from a speech disorder.
This is the second consecutive year that an Israeli startup won first place in the
competition. Last year, DiaCardio, developer of innovative software for decoding
echocardiograms, took the crown.

“The fact that an Israeli startup won the competition for the second year in a row not
only demonstrates Israel’s technological edge and out-of-the-box thinking, but also
the Israeli tech market’s relevance for global markets, specifically with a focus on
China. A true competitive edge is based on deep technological thinking and acute
understanding of market and problem domains. Israeli entrepreneurs have become
great at both, paving the way to an outstanding Israeli startup ecosystem,” said JVP
partner Yoav Tzruya, who served as a judge in the finals.
AerialGuard, this year’s second place finisher, developed an autonomous navigation
system for unmanned aircraft.
“The competition has been an empowering experience which underscored the real
need for our technology, which, with relatively simple means, transforms every drone
into a smart, autonomous drone,” said AerialGuard co-founder Itay Orr. “China is a
drone superpower. We hope that our win at the competition will help us advance our
operations in China and in other strategic locations in East Asia.”
The Global Innovation Awards contest was initiated by Chinese consulting firm
ShengJing360. The finals took place in Beijing as part of the Entrepreneur Festival,
attracting entrepreneurs and investors from all over the world. 
Startup competitors included 10 from China, six from the US, three from Israel
(genetic-therapy-for-cancer developer Boomerang was the third Israeli contender) and
two from Europe.
The top five startups will each receive $200,000 in cash, while the startups in 6th to
10th place will each receive $100,000. The finalists will also embark on a road show
with Chinese internet giants over the next several days.
The ShengJing Group is also considering investments in some of the startups through
a dedicated investment fund set up for the competition.

http://www.israel21c.org/ninispeech-aerialguard-win-global-innovation-awards2016/

Israel Wins Top Two Prizes At Global
Innovation Awards In China
August 10, 2016 | Israeli startups took the top two awards at the finals of the
Global Innovation Awards 2016 (GIA 2016), a global startup competition
featuring 21 startups from around the world competing for $1.5 million in cash
prizes. NiNiSpeech, which developed a revolutionary digital platform for
treating speech disorders, took first place and AerialGuard, which developed
an autonomous navigation system for unmanned aircraft, came in
second. This is the second consecutive year that an Israeli startup won first
place in the competition. Last year, Israeli startup DiaCardio, developer of
innovative software for decoding echocardiograms, took first prize. Israel was
represented in the competition by Israeli ambassador to China Matan Vilnai
and Jerusalem Venture Partners (JVP) partner, Yoav Tzruya, both of whom
spoke at the event. According to Tzruya: “The fact that an Israeli startup won
the competition for the second year in a row not only demonstrates Israel’s
technological edge and out-of-the-box thinking, but also the Israeli tech
market’s relevance for global markets, specifically with a focus on China.”

http://news.nocamels.com/2016/08/10/israel-wins-top-two-prizes-at-global-innovation/awards-in-china

לא רק באולימפיאדה :מדליית זהב להייטק הישראלי בתחרות
בינלאומית
Onlineיוסי לוי ,נענע88

גאווה מקומית 0 :חברות ישראליות קטפו את שני המקומות הראשונים בתחרות חדשנות
בין לאומית שנערכה בסין

מספר ימים לאחר שירדן ג'רבי זכתה במדליית הארד באולימפיאדת ריו ,ושבוע אחרי שהמשלחת
הישראלית לאולימפידת הכימיה בבאקו קטפה  0מדליות (רון סולן מדליית כסף ,ריטה סבוסטיאנוב
ארד) מגיע עוד סיפור מרומם רוח אחר  .שני סטארטאפים ישראלים זכו בשני המקומות הראשונים בגמר
תחרות החדשנות הבינלאומית  GIA 2016שנערכה בסין .יש לציין שהכבוד הזה מוענק לישראלים בפעם
השנייה ברציפות ,לאחר שבשנה שעברה כבש הסטארטאפ(  DiaCardioשמתמקד בתחום פיענוח
בדיוקת רפואיות) את המקום הראשון.
אז מי זכו השנה בכבוד הזה ובצ'ק של  088,888דולר? ובכן ,המקום הראשון הוענק לניניספיצ '
(Ninispeech),סטארטאפ שמציע פתרונות דיגיטליים חדשניים בתחום הפרעות התקשורת ,המשפרים
את החוייה הטיפולית ,ומיטיבים את התוצאה הטיפולית.

את  NiNiSpeechייצג בתחרות המייסד והמנכ"ל ,יאיר שפירא ,בעצמו אב לילד הסובל מלקות בתקשורת.
לדבריו" :עבורי הזכייה במקום הראשון היא גם ניצחון אישי ,שאני מקווה שיביא פתרון למיליוני ילדים
ואנשים הלוקים בהפרעות תקשורת ברחבי העולם ,ועוברים סבל מיותר הנובע מהקושי להביע את עצמם.
אל המקום השני ,המכובד לא פחות ואשר זיכה גם הוא בצ'ק של  088,888דולר ,הגיע
הסטארטאפ  Aerial Guard,חברת תוכנה המפתחת מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישים" .סין
היא מעצמה בתחום הרחפנים ואנחנו מקווים שעם הרוח הגבית שהעניקה לנו התחרות והזכייה ,נצליח
לקדם פעילות נרחבת בסין וביעדים אסטרטגיים אחרים במזרח אסיה" אמר המייסד שוף בחרה ,מר איתי
אור ,שייצג את הסטארטאפ בארוע בסין.

בגמר התחרות שנערכה בבייג'ינג התמודדו כ  08 -סטרטאפים (שנבחרו מתוך מעל  0,888שניגשו
לתחרות) מארה"ב ,סין ואירופה וכמובן  0 -הנציגות הישראליות שנבחרו בתחרות תחרות הסטארטאפים
מקומית שנרערכה לפני מספר חודשים על ידי הקרן הירושלמית"  JVP.הזכייה בתחרות הגלובלית ,זו
השנה השנייה ברציפות משקפת לא רק את המצויינות הטכנולוגית והחשיבה מחוץ לקופסה של רבים
מהסטארטאפים הישראלים ,אלא גם את הרלוונטיות שלהם לשווקים גלובליים ,בדגש על סין" אמר יואב
צרויה ,שותף ב  -JVP,שליווה את התחרות מראשיתה ואף שימש כשופט בגמר בסין .היתרון התחרותי
מבוסס על חשיבה טכנולוגית מעמיקה והבנה מדוייקת של השוק וצרכיו .שני תחומים בהם יזמים ישראלים
רבים מוכיחים רמה גבוהה ,המהווה קטליזטור ליצירת אקו -סיסטם ישראלי ייחודי".

http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1203934

שני סטארטאפים ישראלים זכו בשני המקומות הראשונים בגמר תחרות החדשנות הבינלאומית GIA
2016שנערכה בסין .במקום הראשון  - Ninispeech,שמציעה פתרונות דיגיטליים מהפכניים לתחום
הפרעות התקשורת ובמקום השני  - AerialGuard,שפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי
מאוישים .בגמר התחרות התמודדו סה"כ  08סטרטאפים מארה"ב ,סין ,אירופה וישראל ,מתוך יותר
מ 0,888-סטארט-אפים שניגשו לתחרות.

"הזכייה בתחרות הגלובלית ,זו השנה השנייה ברציפות משקפת לא רק את המצויינות הטכנולוגית
והחשיבה מחוץ ל קופסה של רבים מהסטארטאפים הישראלים ,אלא גם את הרלוונטיות שלהם
לשווקים גלובליים ,בדגש על סין" ,אמר יואב צרויה ,שותף ב -JVP,שליווה את התחרות מראשיתה
ושימש כשופט בגמר בסין.

http://tech.walla.co.il/item/2987124

פעם שנייה ברציפות :סטארטאפ ישראלי זכה בתחרות The
Global Innovation Awards 2016

בעוד שכולנו עוקבים בדריכות אחרי הספורטאים הישראלים באולימפיאדה ומייחלים למדליה
נוספת ,ישנם ישראלים אחרים שמצליחים לקטוף את המקומות הראשונים בתחרויות אחרות
בחו”ל .בתחרות  The Global Innovation Awards 2016שהתקיימה בבייג’ינג’ זכו שני
סטארטאפים ישראליים בשני המקומות הראשונים ,ובכך העניקו את המקום הראשון למדינת
ישראל זאת השנה השנייה ברציפות.
בשלב הגמר שהתקיים היום (ד’) בחתרות התמודדו בסה”כ  08סטארטאפים מארה”ב ,סין,
ישראל ,ואירופה על פרסים בסך  8.2מיליון דולר במזומן וברודשואו מול ענקיות הטכנולוגיה
הסיניות .את המקום הראשון לקח הסטארטאפ הישראלי בשם  NiNiSpeechהמציע
פתרונות דיגיטליים לתחום הפרעות התקשורת ,כאשר את המקום שני קטפה
חברת  AerialGuardשפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישים.
שני הזוכים ,וכך גם החמישייה הפותחת ,יזכו כל אחד ב 088-אלף דולר במזומן ללא מתן
אקוויטי .בנוסף לזכייה בפרסים הכספיים יוכלו הסטארטאפים לקבל השקעה מקרן מיוחדת
בסך  02מיליון דולר שהוקמה ע”י  Shengjing Groupלרגל התחרות .בימים הקרובים
צפויים הפיינליסטים לקיים רוד-שואו וסדרת פגישות עם משקיעים סינים וענקיות הטכנולוגיה
הסיניות.

כמידי שנה מעל מעל  0888סטארטאפים מכל העולם ניגשו לתחרות .בתום תהליך שארך
כשמונה חודשים ,בארבעה אזורים גאוגרפים שונים ,נבחרו  08הסטאראפים הטובים ביותר,
המייצגים מגוון רחב של קטגוריות ושלבי גיוס שונים .נזכיר כי בשנה שעבר המנצח הגדול
היה סטארטאפ ישראלי בשם  DiaCardioהמפתח תוכנה חדשנית בתחום פענוח
אולטראסאונד לב .הזכייה הכפולה ,שנתיים ברציפות ,מסמלת את החוזק של הסטארטאפים
הישראליים ועל הביקוש העולה וצומח של חברות סיניות בפתרונות טכנולוגיים ישראליים.
התחרות נפתחה עבור חברות ישראליות הודות לשיתוף פעולה של קרן  JVPוחברת הייעוץ
הסינית המובילה שנג’ינג  (Shengjing360).מלבדם ישנם את השותפים אסטרטגיים
שתומכים בסטארטאפים שהתקבלו : EMC,מיקרוספט ונצ’רס ,פועלים טק , EYישראל ,
HFN,נאוטילוס ) (AOLו-PR Newswire.
יואב צרויה ,שותף ב -JVP,שליווה את התחרות מראשיתה ושימש כשופט בגמר בסין
אמר:
"אנחנו גאים ונרגשים בהישגים המרשימים האלו אשר מוכיחים פעם נוספת את רמת
החדשנות הגבוהה שמייצרות הטכנולוגיות הישראליות .הזכייה בתחרות הגלובלית ,זו השנה
השנייה ברציפות משקפת לא רק את המצויינות הטכנולוגית והחשיבה מחוץ לקופסה של
רבים מהסטארטאפים הישראלים ,אלא גם את הרלוונטיות שלהם לשווקים גלובליים ,בדגש
על סין .היתרון התחרותי מבוסס על חשיבה טכנולוגית מעמיקה והבנה מדוייקת של השוק
וצרכיו .שני תחומים בהם יזמים ישראלים רבים מוכיחים רמה גבוהה ,המהווה קטליזטור
ליצירת אקו-סיסטם ישראלי ייחודי".

http://www.gadgety.co.il/163853/the-global-innovation-awards-2016/

בניגוד לאולימפיאדה בריו ,כאשר מדובר בהייטק ,הרבה יותר קל למצוא מדליות ישראליות .ההישג
הישראלי האחרון הגיע מבייג'ין :שתי חברות סטארט -אפ ישראליות קופו את שני המקומות הראשונים
בתחרות החדשנות הבינלאומית  The Global Innovation Awards 2016,שנערכה בבייג'ין:
חברת  NiNiSpeechלקחה את המקום הראשון וחברת  AerialGuardקיבלה את המקום השני.
אומנם אלה לא מדליות זהב ,אך הן שוות זהב :בתחרות השתתפו מעל  0,888סטארטאפים מכל העולם.
בתום תהליך שארך כשמונה חודשים נבחרו  08הסטארט -אפים הטובים ביותר ,שביניהם חולקו פרסים
בשווי של  8.2מיליון דולר :כאשר פרס של מיליון דולר מחולק בין  2הסטארט -אפים המובילים ומזכה כל
אחד מהם ב  088,888-דולר במזומן.
בנוסף לזכייה בפרסים בסך כולל של  8.2מיליון דולר ,יקבלו הזוכים אפשרות להשקעה מקרן מיוחדת בסך
 02מיליון דולר שהוקמה על -ידי  Shengjing Groupלרגל התחרות .בימים הקרובים צפויים הפיינליסטים

לקיים רוד -שואו וסדרת פגישות עם משקיעים סינים וענקיות הטכנולוגיה הסיניות .את התחרות בישראל,
הובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים מהתעשייה והאקדמיה הישראלית
חברת  NiNiSpeechמציעה פתרונות דיגיטליים לטיפול בהפרעות תקשורת .תחום קלינאות התקשורת
נותר מסורתי וחף מטכנולוגיות ,והתוצאות הטיפוליות עגומות :כ  14%-הישנות בטיפולי גמגום .ניניספיץ'
מציעה פתרונות דיגיטליים המשפרים את חווית המטפל והמטופל ומיטיבים את התוצאה הטיפולית.
מערכת ניניספיץ' נמצאת בשימוש במרכזים מובילים ברחבי העולם.
חברת  AerialGuardפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישים .הטכנולוגיה של החברה
עושה שימוש בסנסורים ומעבדים הנמצאים על הרחפן ובעזרת אלגוריתמיקה מוגנת בפטנט ,הרחפן מזהה
עצמים בסביבתו ומבצע תמרונים למניעת התנגשות בחפצים נייחים או ניידים.
הטכנולוגיה מאפשרת ליצרני כלים בלתי מאויישים לבצע משימות שעד היום התקשו בהן .לפני מספר
חודשים היא נבחרה על -ידי  NVIDIAכאחת מ  80-חברות הסטארט -אפים המובילות בעולם בתחום ה-
embedded computing.
התחרות היא פרי יוזמה של חברת הייעוץ הסינית המובילה  Shengjing Groupוהיא נערכת בסין,
ארה"ב ,אירופה ,וישראל .את התחרות בישראל ,מובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים
בתעשייה ובאקדמיה הישראלית ,אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים בהם : EMC,מייקרוספט,
פועלים טק , EYישראל ,הרצוג פוקס נאמן ,ונאוטילוס(AOL).

/http://techtime.co.il/2016/08/11/aerialguard

כבוד בינלאומי לתעשיית הסטארטאפ הישראלית בשלב הגמר של – The Global Innovation Awards 2016
תחרות הסטרטאפים הבינלאומית שהתקיימה בסין:
–NiNiSpeechשמציעה פתרונות דיגיטליים מהפכניים לתחום הפרעות התקשורת גרפה את המקום הראשון.
 AerialGuardשפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישיםזכתה במקום השני.זוהי השנה השניה ברציפות שסטארטאפ ישראלי זוכה במקום הראשון ,לאחר שבשנה שעברה זכתה במקום
הראשון  DiaCardioהישראלית ,המפתחת תוכנה חדשנית בתחום פענוח אולטראסאונד לב.
מעל  0888סטארטאפים מכל העולם ניגשו לתחרות .בתום תהליך שארך כשמונה חודשים ,בארבעה אזורים
גאוגרפים שונים ,נבחרו  08הסטאראפים הטובים ביותר ,המייצגים מגוון רחב של קטגוריות ושלבי גיוס שונים.
הזוכים הישראלים התמודדו בתחרות מול  08סטארטאפים מכל העולם :סין (( )88ארה”ב ( ,)1ישראל ()0
ואירופה ( ,)0על פרסים בסכום כולל של  8.2מליון דולר במזומן ללא אקוויטי.
ההכרזה על הזוכים נערכה בבייג’ינג’ לעיני קהל של מעל אלף איש ,בהסתמך על החלטת צוות של  88שופטים
מרחבי העולם ,כמו גם על הדירוג שקיבלו הסטרטאפים בזמן אמת מהקהל שנכח באולם.

הפרס בסך מליון דולר יחולק בין  2הסטרטאפים המובילים )  (Top 5ויזכה כל אחד מהם ב –  088,888דולר
במזומן .פרס בגובה חצי מליון דולר יחולק בין הסטרטאפים שהגיעו למקומות  ,1-88ויזכה כל אחד מהם ב-
 888,888דולר במזומן.
בנוסף לזכייה בפרסים בסך כולל של  8.2מיליון דולר ,יזכו הסטרטאפים להינות מאפשרות להשקעה מקרן
מיוחדת בסך  02מליון דולר שהוקמה ע”י  Shengjing Groupלרגל התחרות .בימים הקרובים צפויים
הפיינליסטים לקיים רוד-שואו וסדרת פגישות עם משקיעים סינים וענקיות הטכנולוגיה הסיניות.
את התחרות בישראל ,הובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים מהתעשייה והאקדמיה הישראלית,
אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים :EMC,מייקרוספט וונצ’רס ,פועלים טק , EYישראל , HFN,
נאוטילוס ) (AOLו– PR Newswire.
התחרות הושקה בישראל במרץ השנה ,ומתוך כ 848 -סטרטאפים שייצגו חתך מגון של ההייטק הישראלי
העפילו לשלב חצי הגמר שהתקיים בחודש יוני בישראל 1 ,סטרטאפים ,מתוכם נבחרו שלושת הפיינליסטים
שנבחרו לייצג את ישראל בתחרות העולמית.
את  NiNiSpeechייצג בתחרות המייסד והמנכ”ל ,יאיר שפירא ,בעצמו אב לילד הסובל מלקות בתקשורת.
לדבריו“ :עבורי הזכייה במקום הראשון היא גם ניצחון אישי ,שאני מקווה שיביא פתרון למיליוני ילדים ואנשים
הלוקים בהפרעות תקשורת ברחבי העולם ,ועוברים סבל מיותר הנובע מהקושי להביע את עצמם .ניניספיץ’
מציעה פתרונות מהפכניים לתחום הפרעות התקשורת .כ 08-מיליארד דולר מושקעים מדי שנה בטיפולים
בהפרעות תקשורת .תחום קלינאות התקשורת נותר מסורתי וחף מטכנולוגיות ,והתוצאות הטיפוליות עגומות –
כ 14%-הישנות בטיפולי גמגום .ניניספיץ’ מציעה פתרונות דיגיטליים חדשניים ,המשפרים את חווית המטפל
והמטופל ,מיטיבים את התוצאה הטיפולית ,וכל זאת בעלויות נמוכות .מערכת ניניספיץ’ נמצאת בשימוש
במרכזים מובילים ברחבי העולם ,וזוכה לתמיכה מצד מובילי הדעה בתחום.
את  AerialGuardייצג בתחרות המייסד-שותף איתי אור .לדבריו“ :התחרות היתה חוייה מעצימה שרק
הוכיחה לנו שיש צורך אמיתי בטכנולוגיה הישראלית שלנו ,שיודעת להפוך באמצעים פשוטים יחסית ,כל רחפן
לרחפן חכם המבצע משימות באופן אוטונומי .סין היא מעצמה בתחום הרחפנים ואנחנו מקווים שעם הרוח
הגבית שהעניקה לנו התחרות והזכייה ,נצליח לקדם פעילות נרחבת בסין וביעדים אסטרטגיים אחרים במזרח
אסיה”.
AerialGuardהיא חברת תוכנה המפתחת מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישים .מתמקדת בשוק
האזרחי של כלים אוויריים בלתי מאוישים ומספקת ליצרני רחפנים יכולות אוטונומיות מתקדמות כגון ניווט חכם,
חישה והימנעות ממכשולים אשר מאפשרים לכלי האווירי לנווט בסביבה מציאותית ,רוויית מכשולים תוך כדי
ביצוע המשימה האוטונומית אשר אליה הוא יועד.
יואב צרויה ,שותף ב -JVP,שליווה את התחרות מראשיתה ושימש כשופט בגמר בסין אמר“ :אנחנו גאים
ונרגשים בהישגים המרשימים האלו אשר מוכיחים פעם נוספת את רמת החדשנות הגבוהה שמייצרות
הטכנולוגיות הישראליות” עוד הוסיף ,כי “הזכייה בתחרות הגלובלית ,זו השנה השנייה ברציפות משקפת לא רק
את המצויינות הטכנולוגית והחשיבה מחוץ לקופסה של רבים מהסטארטאפים הישראלים ,אלא גם את
הרלוונטיות שלהם לשווקים גלובליים ,בדגש על סין .היתרון התחרותי מבוסס על חשיבה טכנולוגית מעמיקה
והבנה מדוייקת של השוק וצרכיו .שני תחומים בהם יזמים ישראלים רבים מוכיחים רמה גבוהה ,המהווה
קטליזטור ליצירת אקו-סיסטם ישראלי ייחודי”.

התחרות היא פרי יוזמה של חברת הייעוץ הסינית(  Shengjing360 Group .הגמר בבייג’ינג הינו חלק
מפסטיבל היזמות והחדשנות הבינלאומי  Zhongguancun,המתפרס על פני חמישה ימים ,ומושך אליו יזמים
ומשקיעים מכל העולם  .את ישראל ייצגו בתחרות שגריר ישראל בסין ,מתן וילנאי ויואב צרויה – שותף ב - JVP
אשר שימש גם כשופט בתחרות.
את התחרות בישראל ,מובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים בתעשייה ובאקדמיה הישראלית,
אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים בהם: EMC,מייקרוספט ,פועלים טק , EYישראל ,הרצוג פוקס
נאמן ,ונאוטילוס  (AOL).התחרות הושקה בישראל בחודש מרץ השנה ,ומתוך  848סטארטאפים המייצגים
חתך מגוון של ההייטק הישראלי ,העפילו לגמר הישראלי  1סטרטאפים ,מתוכם נבחרו  0פיינליסטים לתחרות
בסין.
בתמונה (מחזיקים בשלט השמאלי ,משמאל לימין – )יואב צרויה ,שותף ב - JVP,יאיר שפירא ,מייסד ומנכ”ל
Ninispeech,איתי אור ,מייסד-שותף בAerialGuard

http://bit.ly/2bRQYS7

הישג מרשים לסטארטאפים שייצגו את ישראל בגמר
תחרות החדשנות הבינלאומית שנערכה בסין – The
Global Innovation Awards 2016
NiNiSpeechגרפה את המקום הראשון
AerialGuardזכתה במקום השני
בגמר ,שנערך בבייג'ינג' התמודדו  12סטארטאפים מארה"ב,
סין ,ישראל ,ואירופה על פרסים בסך  2.1מיליון דולר במזומן
ו - RoadShowמול ענקיות הטכנולוגיה הסיניות
התחרות:פרי שיתוף פעולה של קרן  JVPוחברת הייעוץ הסינית המובילה שנג'ינג
)(Shengjing360
שותפים אסטרטגיים EMC :,מייקרוספט וונצ'רס ,פועלים טק , EYישראל , HFN,
נאוטילוס ) (AOLו– PR Newswire.
ירושלים ,בייג'ינג 21 ,באוגוסט – , 2016כבוד בינלאומי לתעשיית
הסטארטאפ הישראלית בשלב הגמר של – The Global Innovation Awards 2016
תחרות הסטרטאפים הבינלאומית שהתקיימה בסין:

– NiNiSpeechשמציעה פתרונות דיגיטליים מהפכניים לתחום הפרעות
התקשורת גרפה את המקום הראשון.

  AerialGuardשפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישיםזכתהבמקום השני.
זוהי השנה השניה ברציפות שסטארטאפ ישראלי זוכה במקום הראשון ,לאחר
שבשנה שעברה זכתה במקום הראשון  DiaCardioהישראלית ,המפתחת תוכנה
חדשנית בתחום פענוח אולטראסאונד לב.
מעל  0333סטארטאפים מכל העולם ניגשו לתחרות .בתום תהליך שארך
כשמונה חודשים ,בארבעה אזורים גאוגרפים שונים ,נבחרו  12הסטאראפים
הטובים ביותר ,המייצגים מגוון רחב של קטגוריות ושלבי גיוס שונים.
הזוכים הישראלים התמודדו בתחרות מול  12סטארטאפים מכל העולם :סין
(( )23ארה"ב ( ,)6ישראל ( )0ואירופה ( ,)1על פרסים בסכום כולל של 2.1
מליון דולר במזומן ללא אקוויטי.
ההכרזה על הזוכים נערכה בבייג'ינג' לעיני קהל של מעל אלף איש ,בהסתמך
על החלטת צוות של  22שופטים מרחבי העולם ,כמו גם על הדירוג שקיבלו
הסטרטאפים בזמן אמת מהקהל שנכח באולם.
הפרס בסך מליון דולר יחולק בין  1הסטרטאפים המובילים )  (Top 5ויזכה כל
אחד מהם ב –  133,333דולר במזומן .פרס בגובה חצי מליון דולר יחולק בין
הסטרטאפים שהגיעו למקומות  ,6-23ויזכה כל אחד מהם ב 233,333 -דולר
במזומן.
בנוסף לזכייה בפרסים בסך כולל של  2.1מיליון דולר ,יזכו הסטרטאפים להינות
מאפשרות להשקעה מקרן מיוחדת בסך  11מליון דולר שהוקמה ע"י Shengjing
Groupלרגל התחרות .בימים הקרובים צפויים הפיינליסטים לקיים רוד-שואו
וסדרת פגישות עם משקיעים סינים וענקיות הטכנולוגיה הסיניות.

(מחזיקים בשלט השמאלי ,משמאל לימין – יואב צרויה ,שותף ב - JVPיאיר
שפירא ,מייסד ומנכ"ל  Ninispeechאיתי אור ,מייסד-שותף בAerialGuard

את התחרות בישראל ,הובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים
מהתעשייה והאקדמיה הישראלית ,אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים:
EMC,מייקרוספט וונצ'רס ,פועלים טק , EYישראל , HFN,נאוטילוס ) (AOLו – PR
Newswire.
התחרות הושקה בישראל במרץ השנה ,ומתוך כ 243 -סטרטאפים שייצגו חתך
מגון של ההייטק הישראלי העפילו לשלב חצי הגמר שהתקיים בחודש יוני
בישראל 8 ,סטרטאפים ,מתוכם נבחרו שלושת הפיינליסטים שנבחרו לייצג את
ישראל בתחרות העולמית.
את  NiNiSpeechייצג בתחרות המייסד והמנכ"ל ,יאיר שפירא ,בעצמו אב לילד
הסובל מלקות בתקשורת .לדבריו" :עבורי הזכייה במקום הראשון היא גם
ניצחון אישי ,שאני מקווה שיביא פתרון למיליוני ילדים ואנשים הלוקים בהפרעות
תקשורת ברחבי העולם ,ועוברים סבל מיותר הנובע מהקושי להביע את עצמם.
ניניספיץ' מציעה פתרונות מהפכניים לתחום הפרעות התקשורת .כ 03-מיליארד
דולר מושקעים מדי שנה בטיפולים בהפרעות תקשורת .תחום קלינאות
התקשורת נותר מסורתי וחף מטכנולוגיות ,והתוצאות הטיפוליות עגומות – כ-
 84%הישנות בטיפולי גמגום .ניניספיץ' מציעה פתרונות דיגיטליים חדשניים,
המשפרים את חווית המטפל והמטופל ,מיטיבים את התוצאה הטיפולית ,וכל
זאת בעלויות נמוכות .מערכת ניניספיץ' נמצאת בשימוש במרכזים מובילים
ברחבי העולם ,וזוכה לתמיכה מצד מובילי הדעה בתחום
.https://www.youtube.com/watch?v=1Kt5s-RPiRI
את  AerialGuardייצג בתחרות המייסד-שותף איתי אור .לדבריו" :התחרות
היתה חוייה מעצימה שרק הוכיחה לנו שיש צורך אמיתי בטכנולוגיה הישראלית
שלנו ,שיודעת להפוך באמצעים פשוטים יחסית ,כל רחפן לרחפן חכם המבצע
משימות באופן אוטונומי .סין היא מעצמה בתחום הרחפנים ואנחנו מקווים שעם
הרוח הגבית שהעניקה לנו התחרות והזכייה ,נצליח לקדם פעילות נרחבת בסין
וביעדים אסטרטגיים אחרים במזרח אסיה".
AerialGuardהיא חברת תוכנה המפתחת מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי
מאוישים .מתמקדת בשוק האזרחי של כלים אוויריים בלתי מאוישים
ומספקת ליצרני רחפנים יכולות אוטונומיות מתקדמות כגון ניווט חכם ,חישה
והימנעות ממכשולים אשר מאפשרים לכלי האווירי לנווט בסביבה מציאותית,
רוויית מכשולים תוך כדי ביצוע המשימה האוטונומית אשר אליה הוא יועד.
https://www.youtube.com/watch?v=Ds3_rtx_oh4

יואב צרויה ,שותף ב  -JVP,שליווה את התחרות מראשיתה ושימש כשופט
בגמר בסין אמר " :אנחנו גאים ונרגשים בהישגים המרשימים האלו אשר מוכיחים
פעם נוספת את רמת החדשנות הגבוהה שמייצרות הטכנולוגיות הישראליות"
עוד הוסיף ,כי "הזכייה בתחרות הגלובלית ,זו השנה השנייה ברציפות משקפת
לא רק את המצויינות הטכנולוגית והחשיבה מחוץ לקופסה של רבים
מהסטארטאפים הישראלים ,אלא גם את הרלוונטיות שלהם לשווקים גלובליים,
בדגש על סין .היתרון התחרותי מבוסס על חשיבה טכנולוגית מעמיקה והבנה
מדוייקת של השוק וצרכיו .שני תחומים בהם יזמים ישראלים רבים מוכיחים רמה
גבוהה ,המהווה קטליזטור ליצירת אקו-סיסטם ישראלי ייחודי".
התחרות היא פרי יוזמה של חברת הייעוץ הסינית(  Shengjing360 Group .הגמר
בבייג' ינג הינו חלק מפסטיבל היזמות והחדשנות הבינלאומי Zhongguancun,
המתפרס על פני חמישה ימים ,ומושך אליו יזמים ומשקיעים מכל העולם.
את ישראל ייצגו בתחרות שגריר ישראל בסין ,מתן וילנאי ויואב צרויה – שותף
ב - JVPאשר שימש גם כשופט בתחרות.
את התחרות בישראל ,מובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים
בתעשייה ובאקדמיה הישראלית ,אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים
בהם: EMC,מייקרוספט ,פועלים טק , EYישראל ,הרצוג פוקס נאמן ,ונאוטילוס
(AOL).התחרות הושקה בישראל בחודש מרץ השנה ,ומתוך  243סטארטאפים
המייצגים חתך מגוון של ההייטק הישראלי ,העפילו לגמר הישראלי 8
סטרטאפים ,מתוכם נבחרו  0פיינליסטים לתחרות בסין.

http://www.itnews.co.il/news/events-expos/?p=8909

הישג מרשים לסטארטאפים שייצגו את ישראל בגמר תחרות החדשנות הבינלאומית שנערכה
בסין– The Global Innovation Awards 2016
NiNiSpeechגרפה את המקום הראשון
AerialGuardזכתה במקום השני
בגמר ,שנערך בבייג'ינג' התמודדו  08סטארטאפים מארה"ב ,סין ,ישראל ,ואירופה
על פרסים בסך  8.2מיליון דולר במזומן ו - RoadShowמול ענקיות הטכנולוגיה הסיניות
התחרות:פרי שיתוף פעולה של קרן  JVPוחברת הייעוץ הסינית המובילה שנג'ינג)(Shengjing360
שותפים אסטרטגיים EMC :,מייקרוספט וונצ'רס ,פועלים טק , EYישראל , HFN,נאוטילוס ) (AOLו
– PR Newswire.
ירושלים ,בייג'ינג 88 ,באוגוסט – 0881 ,כבוד בינלאומי לתעשיית הסטארטאפ הישראלית בשלב
הגמר של –  The Global Innovation Awards 2016תחרות הסטרטאפים הבינלאומית שהתקיימה
בסין:
 NiNiSpeechשמציעה פתרונות דיגיטליים מהפכניים לתחום הפרעות התקשורת גרפה את המקוםהראשון.
  AerialGuardשפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישיםזכתה במקום השני.זוהי השנה השניה ברציפות שסטארטאפ ישראלי זוכה במקום הראשון ,לאחר שבשנה שעברה זכתה
במקום הראשון  DiaCardioהישראלית ,המפתחת תוכנה חדשנית בתחום פענוח אולטראסאונד לב.
מעל  0888סטארטאפים מכל העולם ניגשו לתחרות .בתום תהליך שארך כשמונה חודשים ,בארבעה

אזורים גאוגרפים שונים ,נבחרו  08הסטאראפים הטובים ביותר ,המייצגים מגוון רחב של קטגוריות
ושלבי גיוס שונים.
הזוכים הישראלים התמודדו בתחרות מול  08סטארטאפים מכל העולם :סין (( )88ארה"ב (,)1
ישראל ( )0ואירופה ( ,)0על פרסים בסכום כולל של  8.2מליון דולר במזומן ללא אקוויטי.
ההכרזה על הזוכים נערכה בבייג'ינג' לעיני קהל של מעל אלף איש ,בהסתמך על החלטת צוות של
 88שופטים מרחבי העולם ,כמו גם על הדירוג שקיבלו הסטרטאפים בזמן אמת מהקהל שנכח באולם.
הפרס בסך מליון דולר יחולק בין  2הסטרטאפים המובילים )  (Top 5ויזכה כל אחד מהם ב –
 088,888דולר במזומן .פרס בגובה חצי מ ליון דולר יחולק בין הסטרטאפים שהגיעו למקומות ,1-88
ויזכה כל אחד מהם ב 888,888 -דולר במזומן.
בנוסף לזכייה בפרסים בסך כולל של  8.2מיליון דולר ,יזכו הסטרטאפים להינות מאפשרות להשקעה
מקרן מיוחדת בסך  02מליון דולר שהוקמה ע"י  Shengjing Groupלרגל התחרות .בימים הקרובים
צפויים הפיינליסטים לקיים רוד-שואו וסדרת פגישות עם משקיעים סינים וענקיות הטכנולוגיה הסיניות.
את התחרות בישראל ,הובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים מהתעשייה והאקדמיה
הישראלית ,אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים:
EMC,מייקרוספט וונצ'רס ,פועלים טק , EYישראל , HFN,נאוטילוס ) (AOLו– PR Newswire.
התחרות הושקה בישראל במרץ השנה ,ומתוך כ 848 -סטרטאפים שייצגו חתך מגון של ההייטק
הישראלי העפילו לשלב חצי הגמר שהתקיים בחודש יוני בישראל 1 ,סטרטאפים ,מתוכם נבחרו
שלושת הפיינליסטים שנבחרו לייצג את ישראל בתחרות העולמית.
את  NiNiSpeechייצג בתחרות המייסד והמנכ"ל ,יאיר שפירא ,בעצמו אב לילד הסובל מלקות
בתקשורת .לדבריו" :עבורי הזכייה במקום הראשון היא גם ניצחון אישי ,שאני מקווה שיביא פתרון
למיליוני ילדים ואנשים הלוקים בהפרעות תקשורת ברחבי העולם ,ועוברים סבל מיותר הנובע מהקושי
להביע את עצמם .ניניספיץ' מציעה פתרונות מהפכניים לתחום הפרעות התקשורת .כ 08-מיליארד
דולר מושקעים מדי שנה בטיפולים בהפרעות תקשורת .תחום קלינאות התקשורת נותר מסורתי וחף
מטכנולוגיות ,והתוצאות הטיפוליות עגומות – כ 14%-הישנות בטיפולי גמגום .ניניספיץ' מציעה
פתרונות דיגיטליים חדשניים ,המשפרים את חווית המטפל והמטופל ,מיטיבים את התוצאה
הטיפולית ,וכל זאת בעלויות נמוכות .מערכת ניניספיץ' נמצאת בשימוש במרכזים מובילים ברחבי
העולם ,וזוכה לתמיכה מצד מובילי הדעה בתחום. https://www.youtube.com/watch?v=1Kt5s-
RPiRI
את  AerialGuardייצג בתחרות המייסד-שותף איתי אור .לדבריו" :התחרות היתה חוייה מעצימה
שרק הוכיחה לנו שיש צורך אמיתי בטכנולוגיה הישראלית שלנו ,שיודעת להפוך באמצעים פשוטים
יחסית ,כל רחפן לרחפן חכם המבצע משימות באופן אוטונומי .סין היא מעצמה בתחום הרחפנים
ואנחנו מקווים שעם הרוח הגבית שהעניקה לנו התחרות והזכייה ,נצליח לקדם פעילות נרחבת בסין
וביעדים אסטרטגיים אחרים במזרח אסיה".
 AerialGuardהיא חברת תוכנה המפתחת מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישים .מתמקדת
בשוק האזרחי של כלים אוויריים ב לתי מאוישים ומספקת ליצרני רחפנים יכולות אוטונומיות מתקדמות

כגון ניווט חכם ,חישה והימנעות ממכשולים אשר מאפשרים לכלי האווירי לנווט בסביבה מציאותית,
רוויית מכשולים תוך כדי ביצוע המשימה האוטונומית אשר אליה הוא יועד.
יואב צרויה ,שותף ב -JVP,שליווה את התחרות מראשיתה ושימש כשופט בגמר בסין אמר" :אנחנו
גאים ונרגשים בהישגים המרשימים האלו אשר מוכיחים פעם נוספת את רמת החדשנות הגבוהה
שמייצרות הטכנולוגיות הישראליות"
עוד הוסיף ,כי "הזכייה בתחרות הגלובלית ,זו השנה השנייה ברציפות משקפת לא רק את המצויינות
הטכנולוגית והחשיבה מחוץ לקופסה של רבים מהסטארטאפים הישראלים ,אלא גם את הרלוונטיות
שלהם לשווקים גלובליים ,בדגש על סין .היתרון התחרותי מבוסס על חשיבה טכנולוגית מעמיקה
והבנה מדוייקת של השוק וצרכיו .שני תחומים בהם יזמים ישראלים רבים מוכיחים רמה גבוהה,
המהווה קטליזטור ליצירת אקו-סיסטם ישראלי ייחודי".
התחרות היא פרי יוזמה של חברת הייעוץ הסינית(  Shengjing360 Group .הגמר בבייג'ינג הינו
חלק מפסטיבל היזמות והחדשנות הבינלאומי  Zhongguancun,המתפרס על פני חמישה ימים,
ומושך אליו יזמים ומשקיעים מכל העולם.
את ישראל ייצגו בתחרות שגריר ישראל בסין ,מתן וילנאי ויואב צרויה – שותף ב - JVPאשר שימש
גם כשופט בתחרות.
את התחרות בישראל ,מובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים בתעשייה ובאקדמיה
הישראלית ,אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים בהם: EMC,מייקרוספט ,פועלים טק , EY
ישראל ,הרצוג פוקס נאמן ,ונאוטילוס  (AOL).התחרות הושקה בישראל בחודש מרץ השנה ,ומתוך
 848סטארטאפים המייצגים חתך מגוון של ההייטק הישראלי ,העפילו לגמר הישראלי  1סטרטאפים,
מתוכם נבחרו  0פיינליסטים לתחרות בסין.

http://bit.ly/2bIIQ81

כבוד בינלאומי לתעשיית הסטארטאפ הישראלית בשלב הגמר של – The Global Innovation
 Awards 2016תחרות הסטרטאפים הבינלאומית שהתקיימה בסין : NiNiSpeech-שמציעה
פתרונות דיגיטליים מהפכניים לתחום הפרעות התקשורת גרפה את המקום הראשון. AerialGuard -
שפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישים זכתה במקום השני.
זוהי השנה השניה ברציפות שסטארטאפ ישראלי זוכה במקום הראשון ,לאחר שבשנה שעברה זכתה
במקום הראשון  DiaCardioהישראלית ,המפתחת תוכנה חדשנית בתחום פענוח אולטראסאונד לב.
מעל  0888סטארטאפים מכל העולם ניגשו לתחרות .בתום תהליך שארך כשמונה חודשים ,בארבעה
אזורים גאוגרפים שונים ,נבחרו  08הסטאראפים הטובים ביותר ,המייצגים מגוון רחב של קטגוריות
ושלבי גיוס שונים.
הזוכים הישראלים התמודדו בתחרות מול  08סטארטאפים מכל העולם :סין (( )88ארה"ב (,)1
ישראל ( )0ואירופה ( ,)0על פרסים בסכום כולל של  8.2מליון דולר במזומן ללא אקוויטי .ההכרזה על
הזוכים נערכה בבייג'ינג' לעיני קהל של מעל אלף איש ,בהסתמך על החלטת צוות של  88שופטים
מרחבי העולם ,כמו גם על הדירוג שקיבלו הסטרטאפים בזמן אמת מהקהל שנכח באולם.

הפרס בסך מליון דולר יחולק בין  2הסטרטאפים המובילים )  (Top 5ויזכה כל אחד מהם ב –
 088,888דולר במזומן .פרס בגובה חצי מליון דולר יחולק בין הסטרטאפים שהגיעו למקומות ,1-88
ויזכה כל אחד מהם ב 888,888 -דולר במזומן .בנוסף לזכייה בפרסים בסך כולל של  8.2מיליון דולר,
יזכו הסטרטאפי ם להינות מאפשרות להשקעה מקרן מיוחדת בסך  02מליון דולר שהוקמה ע"י
Shengjing Groupלרגל התחרות .בימים הקרובים צפויים הפיינליסטים לקיים רוד-שואו וסדרת
פגישות עם משקיעים סינים וענקיות הטכנולוגיה הסיניות.
את התחרות בישראל ,הובילה קרן ההון סיכון  JVPבשיתוף גופים מובילים מהתעשייה והאקדמיה
הישראלית ,אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים : EMC,מייקרוספט וונצ'רס ,פועלים טק , EY
ישראל , HFN,נאוטילוס ) (AOLו  – PR Newswire.התחרות הושקה בישראל במרץ השנה ,ומתוך
כ 848 -סטרטאפים שייצגו חתך מגון של ההייטק הישראלי העפילו לשלב חצי הגמר שהתקיים
בחודש יוני בישראל 1 ,סטרטאפים ,מתוכם נבחרו שלושת הפיינליסטים שנבחרו לייצג את ישראל
בתחרות העולמית.

/http://www.tashtiot.co.il/2016/08/10/the-global-innovation-awards-2016-2

הישג לשני סטארטאפים ישראלים בגמר תחרות החדשנות
הבינלאומית שנערכה בסין
יום ד' 01 ,באוגוסט 6102

בגמר ,שנערך בבייג'ינג' התמודדו  02סטארטאפים מארה"ב ,סין ,ישראל ,ואירופה
על פרסים בסך  2.1מיליון דולר במזומן ו RoadShow -מול ענקיות הטכנולוגיה
הסיניות
כבוד בינלאומי לתעשיית הסטארטאפ הישראלית בשלב הגמר של The Global Innovation
 -Awards 2016תחרות הסטרטאפים הבינלאומית שהתקיימה בסין:
 -NiNiSpeechשמציעה פתרונות דיגיטליים מהפכניים לתחום הפרעות התקשורת גרפה
את המקום הראשון.
 -AerialGuardשפיתחה מערכת ניווט אוטונומית לכלים בלתי מאוישיםזכתה במקום השני.
זוהי השנה השניה ברציפות שסטארטאפ ישראלי זוכה במקום הראשון ,לאחר שבשנה
שעברה זכתה במקום הראשון DiaCardioהישראלית ,המפתחת תוכנה חדשנית בתחום
פענוח אולטראסאונד לב.
מעל  0888סטארטאפים מכל העולם ניגשו לתחרות .בתום תהליך שארך כשמונה חודשים,
בארבעה אזורים גאוגרפים שונים ,נבחרו  08הסטאראפים הטובים ביותר ,המייצגים מגוון
רחב של קטגוריות ושלבי גיוס שונים .
הזוכים הישראלים התמודדו בתחרות מול  08סטארטאפים מכל העולם :סין (( )88ארה"ב
( ,)1ישראל ( )0ואירופה ( ,)0על פרסים בסכום כולל של  8.2מליון דולר במזומן ללא
אקוויטי.
ההכרזה על הזוכים נערכה בבייג'ינג' לעיני קהל של מעל אלף איש ,בהסתמך על החלטת
צוות של  88שופטים מרחבי העולם ,כמו גם על הדירוג שקיבלו הסטרטאפים בזמן אמת
מהקהל שנכח באולם.
הפרס בסך מליון דולר יחולק בין  2הסטרטאפים המובילים (  )Top 5ויזכה כל אחד מהם ב -
 088,888דולר במזומן .פרס בגובה חצי מליון דולר יחולק בין הסטרטאפים שהגיעו למקומות
 ,1-88ויזכה כל אחד מהם ב 888,888 -דולר במזומן.

בנוסף לזכייה בפרסים בסך כולל של  8.2מיליון דולר ,יזכו הסטרטאפים להינות מאפשרות
להשקעה מקרן מיוחדת בסך  02מליון דולר שהוקמה ע"י Shengjing Groupלרגל
התחרות .בימים הקרובים צפויים הפיינליסטים לקיים רוד-שואו וסדרת פגישות עם משקיעים
סינים וענקיות הטכנולוגיה הסיניות.
את התחרות בישראל ,הובילה קרן ההון סיכון JVPבשיתוף גופים מובילים מהתעשייה
והאקדמיה הישראלית ,אשר ליוו את התהליך ובחירת הפיינליסטים:
 ,EMCמייקרוספט וונצ'רס ,פועלים טקEY ,ישראל ,HFN ,נאוטילוס ( )AOLו PR -
.Newswire
התחרות הושקה בישראל במרץ השנה ,ומתוך כ 848 -סטרטאפים שייצגו חתך מגון של
ההייטק הישראלי העפילו לשלב חצי הגמר שהתקיים בחודש יוני בישראל 1 ,סטרטאפים,
מתוכם נבחרו שלושת הפיינליסטים שנבחרו לייצג את ישראל בתחרות העולמית.

http://www.softnews.co.il/news/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99.html

Radio interview with Ninispeech CEO Yair Shapira:
http://player.gl.bynetcdn.com/Players/ByPlayer/EmbedPlayer/GLZ?ClipID=160817)minute 81:54( 08&Type=aod&Width=300&Height=200

https://www.facebook.com/ChiefScientistofIsrael/posts/1112223748823506

